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In deze nieuwsbrief

Uitnodiging online ALV  
In de vorige nieuwsbrief heeft onze voorzitter Piet Filius de mogelijkheden uiteengezet om de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op aangepaste wijze doorgang laten vinden. Er waren, 
kort samengevat, 2 mogelijkheden; uitstellen met maximaal 4 maanden, óf online door laten 
gaan.
HetHet bestuur heeft voor de laatste optie gekozen. De digitale vergadering zal gehouden worden 
op woensdag 17 maart 2021. Aangezien een goede voorbereiding van groot belang is om een 
digitale vergadering goed te laten verlopen, willen we je in deze nieuwsbrief nogmaals op de 
hoogte stellen van de procedure:

Vrijdag 12 maart: 
JeJe inschrijving om deel te kunnen nemen moet binnen zijn. Je doet je inschrijving door een e-mail 
te sturen naar het emailadres pjfilius@zeelandnet.nl . Noteer in deze email als onderwerp “aan-
melding ALV,”  je naam en eventueel de naam van degene die vanaf jouw digitale adres ook deel-
neemt aan de vergadering. Dus een echtpaar dat vanaf 1 digitaal adres (of anders gezegd: 
vanachter 1 scherm) wil deelnemen, schrijft 1 x in en noteert beide namen in het inschrijvings-
bericht. 

Zondag 14 maart:
De aangemelde deelnemers krijgen instructies over de werking van Team (het digtale vergader-
programma waarvan gebruik wordt gemaakt) en over de besluitvorming van de digitale vergade-
ring.

Woensdag 17 maart:
Vergadering, aanvang 20.00 uur
Schrijf je dus snel in, want het is dé gelegenheid voor alle leden om met het bestuur te spreken 
over het wel en wee van de vereniging. In de ledenvergadering van onze vereniging brengt het 
bestuur zijn jaarverslag uit, wordt de jaarrekening besproken en worden de plannen voor het 
nieuwe jaar gepresenteerd. Voorts is er gelegenheid voor de leden om zelf met voorstellen te 
komen. 
VerderopVerderop in deze nieuwsbrief staan alle vergaderstukken geplaatst. Deze stukken heb je vorige 
week ook als bijlage meegestuurd in de email die je ontvangen hebt. Het financieel jaaroverzicht 
kan je opvragen bij Rob: rob.slootbeek@gmail.com. Deze financiele bijlage worden niet in deze 
nieuwsbrief geplaatst, aangezien de nieuwsbrieven ook op de verenigingswebsite komen te 
staan en daarmee toegankelijk zijn voor “de rest van de wereld”.





Het jaar 2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Graag zouden we allemaal weer terug naar 
normaal willen. Maar we zijn nog in spanning van wat er komen gaat. Gelukkig heeft de tennis 
sport voor velen door kunnen gaan. Was het niet in dubbelspel vorm, dan wel enkelen.

Inmiddels stappen we net van onze schaatsen en slee af. En opeens lijken de laatste dagen weer 
op een heerlijk voorjaar. Krijgen we een competitie? Komen er toernooien? Dit zijn de vragen die 
onze fanatieke sporters zich afvragen. We weten het niet. Voor ons als tennis individu zijn dit 
natuurlijknatuurlijk kleine zorgen, als je kijkt naar onze ondernemers en bedrijven die in zwaar weer zitten. 
Wij willen jullie graag een hart onder de riem steken.
Wij gaan de komende weken weer aan de slag met de zomerplanning. Hierbij komt nu ook de 
kans om je in te schrijven voor de tennislessen voor het zomerseizoen 2021. Ons streven is om 
te starten vanaf maandag 29 maart. Het zomerseizoen zal lopen tot begin oktober.
 
AlsAls het iedereen lukt om op tijd in te schrijven, dan Appen of mailen we jullie een week voor je 
eerste lesmoment met de dag en het tijdstip.
Veel tennis plezier weer toegewenst!
 
Gelieve in te schrijven vóór 10 Maart 2021.
 
Sportieve groet namens de trainers,
Ronald vd Broek en Johnny QuaakRonald vd Broek en Johnny Quaak

Inschrijven tennislessen 2021; Johnny Quaak

Tennisbanen momenteel gesloten; 
verwachte opening zaterdag 27 maart
Sinds 6 februari zijn onze tennisbanen gesloten. Momenteel is een team van winterwerkers bezig 
om de banen weer speelklaar, en de rest van het park weer netjes te maken voor het seizoen 
2021. 
Naar verwachting zal er vanaf de laatste zaterdag (de 27e) van maart weer gespeeld kunnen 
worden, maar dat is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de 
onderhoudswerkzaamheden Op het moment dat definitief is wanneer de banen bespeelbaar 
zijn ontvang je hiervan bericht.





In de vorige nieuwsbrieven werden alle leden die belangstelling hebben voor het spelen van 
voorjaarscompetitie(s) gevraagd zich hiervoor op te geven. Wij zijn er trots op dat we, ondanks 
alle onzekerheden waarover al genoeg gezegd en geschreven is, 8 Zer Oirts teams hebben 
kunnen inschrijven.
Hierbij de indelingen.
Met vriendelijke groet, De technische commissie

Dinsdag DD 
SylviaSylvia de Klerk ©, Vera Koole, Barbara Boone, Mariska Uytdewilligen, Carolien Kuijper en Heidy 
Willems 

Donderdag GD 50+ 
Marjan van Stijn ©, Aad vd Cortenberghe, Rob Slootbeek, Irma Lindenberg, Willem en Inge de 
Pagter Marja Hootsmans, Ans v Tatenhove, Frans Meur, Anita Koeman, Paul Bracke (reserve), Rik 
Helm (reserve) en Bea Fongers (reserve) 

Donderdag HD 50+ 
Piet Filius ©, Jac Uytdewilligen, Giel vd Linde, John Vogel, Aad van de ValkPiet Filius ©, Jac Uytdewilligen, Giel vd Linde, John Vogel, Aad van de Valk
Jacco Wijnands (reserve) en Ko Zweedijk (reserve) 

Vrijdagavond DD 
Ellen v Schaik ©, Michèle Swaager, Elna Dieleman, Ester Wierda, Claudia Muller (reserve) en Irma 
Lindenberg (reserve) 

Zaterdag DD 
DaniellaDaniella Vette ©, Mariska Uytdewilligen, Connie vd Valk, Dorinda Wondergem en Vera Koole 
(reserve) 

Vrijdagavond HD 
Ronnie van Schaik ©, Milan van Schaik, Jan-Willem Jansen, Jac Uytdewilligen,
Gijs Uytdewilligen, Jordi van Schaik, Arno Melaard (reserve), Erik vd Valk (reserve), Erik Wijkhuijs 
(reserve) en Wijnand Vette (reserve) 

Zomer Zeeland gemengd Dubbel team 1
MariskaMariska Uytdewilligen ©, Klaas Wierda, Sylvia en Martin de Klerk, Jac Uytdewilligen, Corine 
Davidse, Barbara Boone, Gijs Uytdewilligen (reserve), Vera Koole (reserve), Wilco Meijering 
(reserve) en Ko Zweedijk (reserve) 

Zomer Zeeland gemengd Dubbel team 2
Ronnie van Schaik ©, Ester Wierda, Marjan van Stijn, Aad vd Cortenberghe, Ellen van Schaik, Elna 
Dieleman, Aad en Connie van de Valk, Marja Hootsmans (reserve), Milan van Schaik (reserve), 
Bea Fongers (reserve), John Vogel (reserve), Irma Lindenberg (reserve), Jo Jobse (reserve) 

Algemeen reserve op aanvraag dames- en mixteams: Corrie Meijers Algemeen reserve op aanvraag dames- en mixteams: Corrie Meijers 

Teamindeling voorjaarscompetitie 2021





Vorige week, op 25 februari, bereikte ons via de KNLTB de volgende informatie met betrekking 
tot het voorlopige uitstel van de voorjaarscompetities.

(..) Met de verlenging van de lockdown en de onzekerheid over de situatie in april heeft de KNLTB 
besloten de start van de Voorjaarscompetitie 2021 voorlopig uit te stellen tot begin mei. Het 
animo om competitie te spelen is erg groot, meer dan 30.000 teams hebben zich ingeschreven. 
Iedereen kijkt uit naar de wedstrijden, het teamgevoel en de gezelligheid. We doen er daarom 
alles aan om veilig en verantwoord binnen de geldende coronamaatregelen een volledige 
competitie door te laten gaan.competitie door te laten gaan.

WeWe hebben verschillende scenario’s bekeken. De start van de competitie in april zoals we gewend 
zijn, is gezien de coronamaatregelen niet realistisch. Georganiseerde wedstrijden zoals competi-
tie tussen teams van verschillende verenigingen en toernooien zijn voorlopig nog niet 
toegestaan. We hopen dat de huidige coronamaatregelen effect hebben en versoepelingen 
straks weer mogelijk zijn, ook wedstrijden spelen. De intentie is nu om te starten in mei, zodat we 
nog een volledige competitie kunnen spelen. De voorlopige speeldata van de voorjaarscompeti-
tie zijn opgesteld. Bij een eventuele overlap met toernooien zullen we samen met de toernooior
ganisaties naar een passende oplossing kijken.

Op 8 maart staat een nieuwe persconferentie van het kabinet gepland. Dan bekijken we de 
situatie, verwachtingen en mogelijkheden opnieuw. Uiterlijk 1 maand voor de start van de com-
petitie zullen we een besluit nemen over de daadwerkelijke start van de competitie begin mei. 
Mocht een start begin mei door de dan geldende maatregelen toch nog niet mogelijk zijn, dan 
hebben we nog een week uitloop naar start in de 2e week van mei of kunnen we kiezen voor een 
aangepaste vorm van competitie met bijvoorbeeld minder speeldagen.
Het blijft voor ons ook afwachten en meebewegen met de coronamaatregelen. De kans is uiter-
aard aanwezig dat we competitie spelen met nog 1.5 meter maatregelen en gesloten kantines, 
maar we hebben gezien bij de KNLTB Competitie in het najaar dat verenigingen en spelers dit 
veilig en verantwoord kunnen organiseren.

In tegenstelling tot veel andere sporten hebben we het hele jaar door kunnen tennissen, en nog 
steeds. Dat is geweldig, immers sporten en bewegen is juist in deze coronatijd belangrijk. Nu er 
geen competitie is in april, biedt dit ruimte voor het onderling spelen van wedstrijdjes en voor het 
verwelkomen van nieuwe leden met bijvoorbeeld proeflessen. Voor volwassenen is tennis  op dit 
moment met maximaal 2 personen op een baan mogelijk, zowel vrij spelen als trainen. Jeugd t/m 
17 jaar mag wel in grotere groepen spelen, trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Vanaf 3 
maart geldt dit ook voor jongvolwassenen tot en met 26 jaar. (..)

Voor uitgebreide en meest actuele informatie verwijzen we je naar de website van de KNLTB.Voor uitgebreide en meest actuele informatie verwijzen we je naar de website van de KNLTB.
Hieronder vindt je een schema met de voorlopige, uitgestelde speeldata van de competities. We 
houden je op de hoogte !

De Technische Commissie

Bron: www.knltb.nl

Voorjaarscompetitie 2021 uitgesteld
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